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POSLÁNÍ DOLÉČOVACÍHO CENTRA
Posláním služby následné péče je podpora osob přichá-
zejících bezprostředně po ukončení léčby ze závislostí 
v jejich opětovném začlenění do společnosti. Služba je 
zaměřena na abstinující osoby, pro které je návrat do 
původního prostředí vzhledem k závislosti rizikový.

PRO KOHO JE CENTRUM URČENO
Centrum je určeno pro osoby, které jsou po ukončení léčby 
závislosti na alkoholu, drogách nebo gamblingu, nucené 
vrátit se do prostředí, které je pro ně z hlediska abstinence 
rizikové, ocitají se v nelehké sociální situaci (nemají práci, 
bydlení a urovnané rodinné vztahy) a potřebují podporu 
při svém návratu do společnosti. Nástup do Doléčovacího 
centra je možný nejpozději do 4 dnů po ukončení léčby.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
– Minimální věk 18 let (u ambulantní formy min. 15 let za 

písemného souhlasu zákonných zástupců).
– Potvrzená abstinence minimálně v rozsahu tří měsíců 

(z bezprostředně navazující předchozí léčby)
– Motivace k životu bez závislostního chování (zhodnotí 

tým na základě vstupního rozhovoru, písemné žádosti, 
vyjádření týmu z předchozí léčby a životopisu)

– U ambulantní formy programu musí uživateli místo jeho 
pobytu umožňovat účast na povinných aktivitách.

FORMY PROGRAMU
– Individuální doléčovací program (ambulantní)
– Doléčovací program (ambulantní)
– Doléčovací program s chráněným ubytováním

CÍLE PROGRAMU
Cílem následné péče je opětovné, plnohodnotné začle-
nění uživatele do společnosti po absolvování léčby závis-
losti, získání prostoru k překlenutí období hledání samo-
statného bydlení a následné dosažení vyšší a vyvážené 
kvality jeho životního stylu. Měřitelným kritériem výše 
zmíněného cíle je pak naplnění těchto cílů dílčích:
– Získání a udržení legálního zaměstnání
– Studium (ekvivalent zaměstnání)
– Společensky uspokojivé bydlení, které je uživatel scho-

pen hradit z vlastních legálních příjmů
– Aktivní trávení volného času
– Samostatnost a zodpovědnost
– Abstinence po dobu kontaktu se zařízením
– Udržení pozitivních změn

PROGRAM OBSAHUJE
– Individuální konzultace a poradenství
– Individuální a skupinovou terapii
– Pracovní terapii, pracovní poradenství
– Motivační tréning, prevence relapsu
– Sociálně právní poradenství

CHRÁNĚNÉ UBYTOVÁNÍ
– Oddělená patra pro muže a ženy
– Kapacita 13 lůžek
– Příspěvek na provoz chráněného 

ubytování je 3 700 Kč měsíčně
– Maximální délka ubytování je 6 měsí-

ců a 12 měsíců pro rodiče s dětmi

PROVOZNÍ DOBA
Ubytování 24 hodin denně
Pohotovostní linka pro klienty k dispozi-
ci každý den
Garantovaná doba přítomnosti
terapeutů pro přijaté uživatele:
po–čt 9.00–16.00 h, pá 9.00–13.00 h

FILOSOFIE A PRINCIPY PROGRAMU
– Program je zaměřen více na indivi- 

duální práci s uživatelem a jeho osa-
mostatnění

– V maximální možné míře vycházíme 
z individuálních dispozic a možností 
uživatele

– Je kladen velký důraz na samostat-
nost a vlastní aktivitu uživatele

– Délka programu je individuální dle 
potřeb klienta, standardně je nasta-
vena na 12 měsíců

– Principy PREVENT 99 z. ú.: dobrovol-
nost, informované rozhodnutí, ote-
vřenost, respekt, individuální přístup, 
důvěrnost, mlčenlivost, odbornost 
a spolupráce, rovnost
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NÁSLEDNÁ PÉČE 
PRO RODIČE S DĚTMI

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

– jsou shodné se základním programem následné péče

– rodič je povinen informovat tým DCP o podmínkách svěření dítěte (dětí) do péče

– rodič je povinen zajistit dodržování pravidel DCP u dítěte (jedná se především o mlčenlivost, 

u starších dětí pak o dodržení abstinence)

KAPACITA UBYTOVÁNÍ

– max. 4 rodiče s dětmi

Pro rodiče s dětmi je vyhrazen 1 pokoj v rámci chráněného ubytování v Doléčovacím centru 

a 2 externí byty.

– 1. byt je určen pro 1-2 rodiče s dětmi nachází se nedaleko doléčovacího centra

– 2. byt se nachází v obci v dosahu MHD a je určen pro 1 rodiče s dítětem/dětmi

DÉLKA PROGRAMU

– celkem 18 měsíců, z toho pobytová forma programu 12 měsíců a 6 měsíců ambulantní 

následná péče

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI

Zařízení v rámci možností zajišťuje pracovníky na DPP nebo dobrovolníky na hlídání dětí během 

skupinových aktivit, popř. pro volný čas rodičů.

– program je stejný jako u klientů bez dětí, s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem 

rodiče a jeho dětí

– mateřská/rodičovská dovolená je uznaná alternativa zaměstnání


